
Opis 

Tematyka książki obejmuje analizę ekonomicznych, społecznych i politycznych uwarunkowań rozwoju 

ekonomii społecznej w  Polsce. Książka przedstawia szerokie spektrum teorii naukowych, poglądów 

i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej. Prezentacja i diagnoza 

obecnej sytuacji w tym zakresie stanowić mogą punkt wyjścia do prowadzonych rozważań w obszarze 

pożądanych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. 

 

Publikacja zainteresuje w szczególności pracowników naukowych i studentów nauk społecznych, jak 

również wszystkie osoby chcące lepiej poznać i zrozumieć zjawiska oraz procesy kształtujące 

współczesne środowisko ekonomiczne i społeczne. 
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Z recenzji 

prof. zw. dr hab. Zofia Dach: 

 

Recenzowana książka stanowi istotny wkład do wiedzy na temat ekonomii społecznej. Obejmuje 

przegląd teorii naukowych, poglądów i opinii na temat roli tej dyscypliny ekonomii oraz wskazuje na 

kierunki jej rozwoju. Porządkuje wiele kwestii dotyczących narastającego kryzysu rynku i państwa i 

podkreśla konieczność uwzględnienia społecznego kontekstu ekonomii w realiach dzisiejszej 

rzeczywistości. Autorzy tego dzieła wzbogacają dotychczasową wiedzę na temat ekonomicznych, 

społecznych i etycznych uwarunkowań rozwoju ekonomii społecznej. 
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